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Abstract: 
 

Arabic is spoken by more than two-hundred sixty million people throughout the world 
and is the main language of most of the Middle East. The global importance of Arabic 
language in today’s world cannot be overlooked keeping in view the growing presence 
of the Middle East in our daily news. Arabic plays an important role in the Islamic faith 
because Arabic is the language of the Holy Qur’┐n. We all feel touched when we open 
up a good translation of the meaning of the Qur’┐n and we ponder and wonder at the 
beauty of the words and the deep meanings within. But in reality we are just seeing a 
glimpse of the real treasure that the Qur’┐n is. The main theme highlighted in this article 
is to manifest the sublime rank and characteristics of the Arabic among other languages 
of the world. Through this  article, an attempt has been made to educate and make an 
appeal to all Muslim nations, especially the youth, to keep themselves well aware of all 
modern tools and resources for the promotion, development and  dispersal of this 
language to each and every corner of the world. Languages other than Arabic are 
advancing day to day while Arabic is legging behind, mainly due to our negligence and 
carelessness. The concluding part of the article points out that if we fail to fulfill our 
responsibilities towards this language, we would not be able to unify the Muslim 
countries and would not be able to  understand the real spirit of the Qur'┐n and Sunnah, 
the basic sources of Islam.  

 

 

صدلى هللا  على أشرف اخللق ، وأفصح العرب ، حممد بن عبددوالصالة والسالم  احلمد هلل رب العاملني ،
 ، وعلى آله وصحبه أفضل الصالة وأمت التسليم.  هللا عليه وسلم

 

ضدامتا وحافادا  دا  القدرآ  الكدرموقدد ادا   مكاند  اللةد  العربيددد  ومتهلتهدا الرفيعد  ، فهداا ثدع عدن  وبعد
فهدددإ وإ  اانددد  لسدددا  العدددرب إد أ دددا لةددد  الددددين ولةددد  املسدددلمني   ادددل مكدددا ،  دددا  ,إىل يدددوم القيامددد 

؛ وهإ اإلشارة إىل مسأل    غاي  األمهي  تايقرأو  اتا م ، ويتقربو   إىل ر م ابلدعاء والعبادة ، مث انتقل

                                                 

 جامع  بشاوراملساعدة بكلي  اجلتاح،  األستاذة  

 جامع  بشاور،معهد الدراسات اإلسالمي  واللة  العربي ،املشارك بقسم اللة  العربي  األستاذ  
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مث ،وواقد  اللةد  العربيد  اليدوم ، العربيد  ووسداهلهم   حماربتهدا للةد  واالم سداإل ضدد مو ما يضمر الاين إىل 
أببتدداء هدداه األمدد  أب  يهبدوا خلدمدد  هدداه اللةدد  ؛ ويعلمددوا أ  وعلمهدا وندددمتها والدددفا  عتهددا ضددرب  تداأهب

 من ضروب العبادة ، إذا ما ابتةى بكل ذلك وجه هللا والدار اآلنرة. 
   

 بيةمكانة اللغة العر 
 

كان  سامي  ، ومتهل  رفيع    نفوس أبتاهها احملبني  ا ، والةيدورين عليهدا ، والعدارفني قددرها مللة  العربي  
، ) نده  بده الدروح صدلى هللا عليده وسدلم ومكانتها ، وذلك لكو ا لة  القرآ  الكرم،  ا نده  علدى حممدد 

صدلى  رسدوله –عده وجدل  –وقدد أرسدل هللا  1األمني على قلبك لتكدو  مدن املتدارين بلسدا  عدريب مبدني 
ددل  إىل العددرب ناصدد هللا عليدده وسددلم   –عدده وجددل  -وقددد انتددار هللا  .للتدداس اافدد  بشددذار ونددايرار ، ْو يىلرسل
وهدداا ادنتيددار  2آنددر اتبدده ، لةدد  القددرآ  الكدرم )إق جعلتدداه قددرآق عربيددا لعلكددم وعقلددو   لةدد اللةد  العربيدد  

ةددد  إتدددا وعدددود إىل مدددا رتدداو بددده مدددن مرونددد  واوسدددا  ، وقددددرة علدددى ادشدددتقا  ، مددن هللا  عددده وجدددل  ددداه الل
والتحدد  والتصددريو ، وغددف   املفددردات  والصددي  واألووا . هدداه اخلصدداها الفريدددة واملددها  الك ددذة هددإ 

 ، واودادت مسوار ورفع . آ  الكرم ، فشرف   اا ادنتياراليت رشح  هاه اللة  لتكو  لة  القر 
 

: وفقهدوا   العربيد  فا دا   فضديل  هداه اللةد  يقدو  رضدإ هللا عتده أمذ املدممتني عمدر بدن اخل داب فهاا 
  3وهيد   العقل ، وو ب  املروءة.."

 4ويقو  أيضا : "وعلموا العربي  فا ا وهيد   املروءة"
  6التحو..يقو : ما أحدث التاس من مروءة أفضل من طلب  5حممد بن سالم رمحه هللابصدده يقو  و 

يقو  : " د أسأ  عن عقل رجل ْ يدله عقله على أ  يتعلم من  7رمحه هللا وهاا التابعإ اجلليل قتادة
 8العربي  ما يصلح به لسانه"

 

العربيددد  لةددد  ااملددد  حمببددد  عويبددد  وكددداد وصدددور ألفا هدددا مشددداهد : »9ويقدددو  الدددداتور عبدددد الوهددداب عدددهام
ووكددداد وتولدددإ معانيهدددا   أجدددراس األلفدددا ؛ اأتدددا الماادددا ال بيعددد ، ور دددل الماادددا ن دددرات التفدددوس، 

 10«ن وات الضمذ، ونبضات القلوب، ونربات احلياة
يقو  املستشر  الفرنسإ : املستشرقني من لاا فللة  العربي  حتتل أيضا مكان  ابذة   نار املتصفني

غذهم من األمم مبا   ى عل وابست اع  العرب أ  يفانروا » عن اللة  العربي :  11لويس ماسيتيو  
 12«أيديهم من جوام  الكلم اليت حتمل من مسّو الفكر وأمارات الفتوة واملروءة ما د م يل له 
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من أغدرب املدهشدات أ  وتبد  ولدك : » 13املمرخ الفرنسإ آرنس  ريتا  عن اللة  العربي  يقو االك و 
مددن الرّحددل، ولددك اللةدد  الدديت فاقدد  اللةدد  القوميدد ، ووصددل إىل درجدد  الكمددا  وسددد الصددحار  عتددد أمدد  

أنوااا بك رة مفرداادا ودقد  معانيهدا، وحسدن نادام مبانيهدا، وااند  هداه اللةد   هولد  عتدد األمدم، ومدن 
يوم علم   هرت لتا   حلل الكما  لدرج  أ ا ْ وتةذ أي وةذ ياار؛ حىت إ دا ْ يعدرف  دا   ادل 

نكداد نعلدم مدن شددأ ا إد فتوحاادا وانتصدارااا الديت د وبددار ، أطدوار حياادا د طفولد  ود شددي ون ، ود 
ود نعلم شبيهار  اه اللة  اليت  هرت للباح ني اامل  من غذ ودرج، وبقي  حمافا  على ايا ا مدن ادل 

 . 14«شاهب  
 

ن التكيو إ  اللة  العربي  من اللني واملرون  ما ميكتا ا م» :15بيتما يقو  املستشر  األمريكإ وليم ور  
وفق مقتضيات العصر، وهإ ْ وتقهقر فيما مضى أمام أي لة  أنر  من اللةات اليت احتك   ا، 

  16«وهإ ستحافظ على ايا ا   املستقبل اما حافا  عليه   املاضإ
 

ليسد  لةد  العدرب أغدف لةدات العداْ فحسدب، بدل الداين نبةدوا   »فيقدو :  17أما العداْ األملداف فريتتبدا 
يو  ا د ميكن حصره، وإّ  انتالفهم عتا   الهما  والسوا  واألنال  أقام بيتتا حنن الةدرابء عدن التأل

  18«العربي  وبني ما ألّفوه حواابر د نتبني ما وراءه إد بصعوب 
 

وبعد؛ فتلك شهادات ثق اللة  العربي ، وليس هتاك من لة  حتمل مدن الةدف مدا حتملده اللةد  العربيد  مدن 
  19فا  رحب ؛ وهاا عتصر من عتاصر دميومتها وعامليتها..سع  وآ

 

 فضل القرآن على اللغة العربية
  احملافا  على اللة  العربي  إذ بقي  م  مرور الهمن شاب  فتي ر ، فقد الكبذ للقرآ  الكرم الفضل ا

 حفاها القرآ  من الضيا  .
 

م  متوحدة   لةتها وديتها وشريعتها : " أصبح املسلمو  بقوة القرآ  أ20يقو  فيليب دي طراوي
وسياستها ، فقد مج  شتات العرب ، ومن املقرر أنه لود القرآ  ملا انتشرت اللة  الفصحى   اخلافقني 

، ولود القرآ  ملا أقبل األلوف من البشر على قراءة ولك اللة  وعلى اتابتها ودرسها والتعامل  ا د، 
البلدا  اليت انضم  لإلسالم يت قو  بلهو  يستعومها أهل البلد  ولود القرآ  لال أهل ال بلد من

  21اآلنر ، وقد حفظ القرآ  التفاهم ابلعربي  بني الشعوب اإلسىالمي  وبني العرب 
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  23" إ  اللة  العربي  حافا  على وجودها وصفاهها بفضل القرآ  : 22ويقو  سيديو
  العربي ، فقد حّو  اد ا من قصاهد   الةه  وا واء وقد اثّر هاا الكتاب العايم آاثرا بعيدة   اللة

وادنا ابل أر ووصو اخليل واجلمل والسيوف والرماح إىل أدب عاملإ خيوض   مشاال اإلنسا  و 
احلياة، يتام أموره الديتي  والدنيوي ، فأروقى األدب العريب رقّيا ْ يكن حيلم به، واوسع  آفاقه، فاهرت 

آ  والفرقا  والكافر واملشرك واملتافق والصالة، فمدلودت هاه ادلفا  ْ وكن من فيه الفا  م ل القر 
واان  اللة  العربي  هإ اليت محلها العرب معهم   فتوحاام، فانتشرت   العاْ اإلسالمإ مجيعه  قبل.

 من الصني ادطلسإ، إذ اان  والووه فرضا مكتواب على املسلمني.
 

ايم   حفظ اللة  العربي  وذيوعها وانتشارها   ماليني ا ذة من التاس وبالك اصبح للقرآ  فضل ع
  24عرب اجيا  متعاقب  وقرو  مرتادف  إىل اليوم.

 

الاين هم لقد لفت  هاه العالق  املتيت  والراب   القوي  بني اللة  العربي  وعلوم اإلسالم امل تلف  أناار 
ووم على هاه اللة  بكل ما أوووا من قوة ، مست دمني  اإلسالم ، فقاموا ابلت  يد والتدبذ لله ضد

ال الوساهل املمكت   من أجل القضاء على هاه اللة  والتيل متها ، د لكو ا لة  من اللةات احلي  
اليت يتكلم  ا قوم أو جتس معني بل لكو ا لة  القرآ  الكرم ولة  املسلمني اليت يتوقو عليها فهم 

 ووعاليمه .  الدين واستيعاب أحكامه
 

 للغة العربيةالذين هم ضد اموقف 
 

من هومتهم الشرس  على هداه اللةد  إتدا هدو ق د  الصدل  وحت ديم الاين هم ضد اللة  العربي  إ  هدف 
اجلسور الواصل  بني املسدلمني مدن العدرب وغدذهم ، وبدني ديدتهم وودراثهم وحضدارام ، ومبدا أ  هداه اللةد  

األمد  اإلسدالمي  رأ  أعدداء اإلسدالم أ  حت ديم هداه اللةد  سيسداعد بدال من العوامدل األسداس   ووحيدد 
شك   وفتي  الوحدة الكرب  املأمول  بني الشعوب اإلسالمي  وسيضدعو األمدل   حتقيقهدا   الوقد  

 احلاضر . 
متهم هدو مسدرت "سديديو " إ  اللةد  العربيد  حافاد  علدى وجودهدا املستشرقني يقو  واحد من املتصفني 

هها بفضدددل القدددرآ  ، ومدددن مث فدددا  ادددل هددداه احملددداودت إلفسددداد جوهرهدددا هدددإ مب ابددد  هودددوم علدددى وصدددفا
  25ل  .لاإلسالم ، يت فى وراء عبارات ااذب  ومض
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وهاا احلاام الفرنسدإ   اجلهاهدر يقدو    ذادر  مدرور مةد  سدت  علدى اسدتعمار اجلهاهدر : "إنتدا لدن نتتصدر 
  القدرآ  العدريب مدن وجدودهم ، و ويتكلمو  العربيد  ، فيودب أ  نده  على اجلهاهريني ما داموا يقرأو  القرآ 
  26ووقتل  اللسا  العريب من ألستتهم .

 

هدددفهم هددو إقصدداء القددرآ  عددن التددأثذ   حيدداة األمدد  ليسددهل علدديهم الدداين ضددد اللةدد  العربيدد  إذ  هددمدء 
حمفدو  ثفدظ هللا ورعايتده  إذد  هاه األم  وضما  وبعيتها للةرب والشر  . وما علموا أ  هاا الكتاب

ويقددو  عدده مددن قاهددل ) هددو الدداي أرسددل رسددوله اب ددد  وديددن  27) إق حنددن نهلتددا الدداار وإق لدده حلددافاو  
  28احلق لياهره على الدين اله ولو اره املشراو  

 

 يف حماربة اللغة العربيةاحملاربني للغة العربية وسائل 
 ار خمتلف    حر م للة  القرآ  ، ومن ولك الوساهل: سبالر شىت وطرقحماربيب اللة  العربي    سلك

 

 الدعوة إىل العامية وإحياء اللهجات احمللية : ـ 1
 

اللة  العربي  الفصحى ابلدعوة إىل هور الفصحى وإقصاهها من حياام ، أل ا سبب حماريب   اهتم
إىل إحياء اللة  العامي  أتنرهم والعاهق دو  وقدمهم وحلاقهم لراب احلضارة ودعوا   الوق  نفسه 

واست دامها   التأليو وامل اطب  ، وألقوا   ذلك احملاضرات ، وعقدوا التدوات وألفوا الكتب ، واتبوا 
األملاف اجلتسي  والاي اا  مديرار لدار  29وأو  من دعا إىل ذلك وألو فيه الداتور و م اسبيتا ’التقارير

يعده  30اابر عتوانه " قواعد العربي  العامي    مصر م وض  ات1880الكتب املصري  . ففإ ست  
الباح و  أو  حماول  جدي  لدراس   و  من اللهوات العربي  احمللي  ، ودعا سبيتا   اتابه إىل اختاذ 
العامي  لة  أدبي  ثو  صعوب  اللة  العربي  الفصحى ، وأشار ب ريق  ما ارة إىل فتح العرب ملصر ، 

  بني أهلها وقضاهها على اللة  القب ي  لة  البالد األصلي . وهو حياو   اا إاثرة ونشر لةتهم العربي
 العتصري  العرقي  املصري  ضد اللة  العربي  . 

عامار   عمل  49م بعد أ  قضى من عمره   مصر 1932الاي مات عام  31ويعد )) ويلكواس   
الفاسددددد.ويعد ))  بيدددد  والتبشددددذ بديتددددهداهددددب وجهددددد متواصددددل مددددن أجددددل دعوودددده علددددى مهامجدددد  اللةدددد  العر 

ويلكواس    من أطو  املبشرين نفسار وأا رهم إحلاحار، فقد با  جهودار ابدذة بدني التدأليو واحملاضدرات 
م نشدددر " ويلكددواس" رسدددال  بعتددوا  :" سدددور  ومصددر و دددا  1926مددن أجدددل دعوودده ، فمددد الر   سددت  

الددعوة   هداه الرسدال  إىل ضدرورة اختداذ العاميد  لةد  للتعلديم أفريقيا ودتكلم البونيد  د العربيد  ". وقدد وجده 
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بددد  العربيدد  الفصددحى . واقددرتح حتديددد مدددة ومتيدد  مقدددارها عشددر سددتوات ، ورأ  أ  هدداه املدددة افيلدد  
 بت ليا املصريني من الص رة ال قيل  اليت يعانو  متها ابست دام العربي  الفصحى . 

 

 33  م الددداي اشدددرتك مددد  وميلددده ))فيليدددوت1926عدددام 32))ابو     وقدددد ودددال )) ويلكدددواس    اإل ليدددهي
أسددتاذ اللةددات الشددرقي  )امعدد  )امددربدج    وضدد  اتدداب ابللةدد  اإل ليهيدد  أمسيدداه ) املقتضددب   عربيدد  
مصر   وهو يتتاو  الدعوة إىل اختاذ العامي  بدد من الفصحى . وقد حاود   اتا ما أ  يضدعا قواعدد 

 ة  العامي  .. ْو يتسيا أ  ياارا أبْ وحرق  ما وعانيه اللة  العربي  من صعوب . لتسهيل وعليم الل
 

ْو يقو األمر عتد هاه اجلهود الفردي  ، بل إ  حكومات ادحتال  قد سع  وشوع  إنشداء جراهدد 
 .34م وحده سب  عشرة حريدة1900ابللة  الدارج  ، وقد صدر متها عام 

  
أم ددا  " سددالم   ن حيملددو  احلقددد  دداا الدددين مددن املددأجورين واملسددتةربنيلقددد وبددف عدددد مددن العددرب الدداي

الدداي أثددف علددى" ويلكواس"وأشدداد )هددوده وعددده أحددد امل لصددني ملصددر مث قددام بعددده أمحددد  35 موسددى"
الا  يعد من أواهل املصريني الاين محلوا لواء الدعوة إىل العاميد  بعدد أ  مهدد  دا أعدداء  36ل فإ السيد
لةدد  مددن املستشددرقني وقددد دعددا إىل رصددذ اللةدد  العربيدد  ، واتددب   ذلددك عددددار مددن املقددادت اإلسددالم وال

، وحممددددددددود  38، مث جدددددددداء بعدددددددددذلك قاسددددددددم أمددددددددني 37م   صددددددددحيف  "اجلريدددددددددة" 1913نشددددددددرت عددددددددام 
  40..وغذهم 39ويمور

 

   إلغـاء احلرف العريب والكتابـة ابحلرف الالتيين. 2
الفصدددحى الددددعوة إىل إلةددداء احلدددرف العدددريب وادستعاضددد  عتددده للةددد  حمددداربوا اومدددن الوسددداهل الددديت سدددلكها 

ابحلدددرف الالويدددل ، وذلدددك بعدددد أ  شدددعر اعدددداء اإلسدددالم أب  الددددعوة إىل العاميددد  ْ  دددد قبدددودر متاسدددبار ، 
ففكدددروا   طريقددد  أندددر  حتقدددق  دددم مدددا يريددددو  ، وقدددد افتدددتح هددداه الددددعوة املستشدددر  الفرنسدددإ" لدددويس 

م، وممددا جدداء   1929قددى حماضددرة   مجدد  مددن الشددباب العددريب   ابريددس عددام عتدددما أل 41ماسدديتو "
  42حماضروه: إنه د حياة للة  العربي  إد إ  اتب  ثروف دويتي  

 

، فددددعا إىل اسدددتبدا  احلدددروف العربيددد  ابحلدددروف  43وقدددد حتمدددس  ددداه الفكدددرة ووبتاهدددا عبدددد العهيددده فهمدددإ
 44م 1943مايو ست   3ليت عقدها  م  اللة  العربي    الالويتي  ، وطرح فكروه هاه   اجللس  ا
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"فدددأوىل للددداين يقولدددو  ابحلدددروف الالويتيددد  أ  يكشدددفوا القتدددا  عدددن  45ويقدددو  األسدددتاذ عبددددالقادر محدددهة 
وجوههم ، وأ  يقولوا : إ م يريدو    احلقيق  هدم اللة  العربي .وا ددف الداي يعلتونده إتدا هدو وسدهيل 

إتدددا هدددو وضددديي  اللةددد   –ولكدددتهم خيفونددده  –يفهدددا ، ولكدددن ا ددددف الددداي يرمدددو  إليددده اللةددد  العربيددد  وختف
وودمذها ، ألنه لو ر  الكتاب  ابحلدرف الالويدل فدا  اثدل عشدر حرفدا مدن حدروف العربيد  ستضدي  لعددم 
  وجددود احلددرف املقابددل  ددا   احلددرف الالويددل ، وهدداه احلددروف هددإ : ال دداء واجلدديم واحلدداء والدددا  والدداا

والصددداد والضددداد وال ددداء والاددداء والعدددني والةدددني والقددداف ، ألنددده ديوجدددد   احلدددروف الالويتيددد  مدددا يقابلهدددا 
بتصها، وسوف ودنل   حروف أنر  ووضي  احلروف األصلي  . مث ماذا سيكو  مصدذ ذلدك الدرتاث 

لقدرآ  والسدت ؟؟ العلمإ الض م الاي انتوته العقو  املسلم  على مدار التاريخ؟؟ وماذا سديكو  مصدذ ا
  46إ  ا دف هو هدم العرب وودمذ اإلسالم.

 

 املناداة ابللغة الوسطى: -3
 

والدددعوة إىل حمدداربوا اللةدد  العربيدد   بعدد أ  جددرب   الدددعوة إىل العاميدد  وإحيدداء اللهوددات وهوددر الفصددحى ىل
ذ لة   وس ى، وهدإ لةد  الكتاب  ابحلرف الالويل، ورأوا أ  أتثذمها حمدود فكروا   وسيل  اثل   وهإ اختا

الصحاف  دو  الفصحى وفو  العامي  ، وهإ حماول  ماارة هدفها فصدل اللةد  العربيد  الفصدحى عدن لةد  
الكتابددد  والتحددددث لتكدددو  رهيددددا دسدددت دام العاميددد  ، فدددأرادوا التددددرج   ذلدددك . وقدددد محدددل لدددواء هددداه 

 50ذهم. وغ49ووفيق احلكيم 48وأمني اخلويل 47الدعوة متهم:فريد أبوحديد
 

 قضية تطوير اللغــة:  
بعددد أ  سددلك األعدددداء شددىت السددبل  ددددم الفصددحى وجدددوا أ  التتددداه  الدديت ووصددلوا  دددا ْ وكددن مرضدددي  
ومشددوع  ، ففكددروا   وسدداهل أنددر  أا ددر أتثددذار ف ددرج مددن يتددادي بت ددوير اللةدد  وإصددالحها واددايبها 

املعلدن مجيدل ونبيدل ، وهداه الددعوة أو هداه  وويسذها، والها أمساء ومص لحات براق  وجااب  ، وا دف
:"....ولدديس اخل ددر الكبددذ    51 حممددد حممددد حسددني الوسدديل  مددن أن ددر الوسدداهل امددا يقددو  الددداتور

أو الددعوة إىل إب دا  التحدو وقواعدد اإلعدراب  الدعوة إىل العامي  ود هدو   الددعوة إىل احلدروف الالويتيد 
وات مددن ضددةار ا دددامني ومةفلدديهم الدداين لدديس  ددم ن ددر العتدداة أو إسددقاب بعضددها فالددداعو   دداه الدددع

ممددن يعرفددو  ايددو خيدددعو  الصدديد انفدداء الشددراك، وايددو يسددتدرجو  التدداس بتهويددر الكددالم إ  اخل ددر 
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احلقيقددإ   الدددعوات الدديت يتودهددا نب دداء ا دددامني ممددن خيفددو  أغراضددهم اخل ددذة ، ويضددعو ا   أحددب 
 52عو    اسب عاجل ود ي لبو  انقالابر سريعار.الصور إىل التاس، ود ي م

> 

 اخل ر احلقيقإ هو   قبو  مبدأ الت وير نفسه أل  التسليم به واألنا فيه د يتتهإ عتد حد معني. 
 

 واقع العربية اليـــوم 
 

، وحسرة إ  التا ر   حا  اللة  العربي  اليوم    تمعاوتا وبالدق العربي  واإلسالمي  يشعر أبْ عميق 
شديدة ، لكو ا د حتاى مبا وستحقه من احرتام  ، وليس  عتدهم   املكا  الالهق واملوض  املتاسب 

فلةتتا وتعرض أللوا  من ا ور واإلقصاء . . ومْم جدار أ  وكو  هاه التارة وذلك املوقو من أحباهها
   اآليت: واملضايق  والتشويه من أا ر أبتاهها ، و  عقر دارها، يتم ل ذلك 

إ  لةدد  املسددتعمر للددبالد اإلسددالمي  هددإ لةدد  الشددعوب املسددلم    ولددك الددبالد   أا ددر دو  أفريقيددا ددد 1
وآسيا. وور  القليل من املسلمني حيسدن اللةد  العربيد  ،ويعدرف  دا قددرها.أما البقيد  فهدم د حيسدتو  غدذ 

 القرآ ،لة  ديتهم وعبادام. لة  املستعمر،م  أ م مسلمو  واا  من الواجب أ  يتقتوا لة  
إ  اللة  األجتبي  هإ لة  التعليم اجلامعإ   األقسام العلمي    ا ذ مدن جامعاوتدا بدل   جامعدات د  2

الدو  العربي  ، فال ب وا تدسد  والعلدوم وغذهدا مدن العلدوم التوريبيد  الهدا د وددرس إد ابللةد  األجتبيد  
العدددو  عتهددا إىل األجتبيدد  وعدددم وجددود حمدداودت جددادة لتعريددب ولددك مدد  قدددرة اللةدد  العربيدد  وسددعتها ، ف

  العلوم أمر مْم وحمذ.
إ  مدن املمسدو جددار أ  وكدو  اللةد  السداهدة   املرااده الصدحي  واملستشدفيات وادالك   الفتداد  د  3

واملواقددد  مدددن  هددإ اللةددد  األجتبيددد    الدددبالد العرببددد  مددد  أ  غالبيددد  األطبددداء والعددداملني   ولدددك املمسسدددات
  العرب. بل إ  األْ يهداد ووتضاعو احلسرة حيتما وبحع عمن حيسن العربي    ولك املواقد  فدال  دده.

  فمن املسمو  عن هاا الت اذ  والتتكر ؟؟
إ  مددن مادداهر الةددهو األجتدديب ذلددك الكددم ا اهددل مددن املفددردات الدديت وسددلل  إىل لةتتددا العربيدد    حددني ددد 4

ال وكددداد وسدددتم  إىل متحددددث إد و دددد   ثتدددا  حدي ددده بعددد  ولدددك الكلمدددات ، غفلددد  مدددن أهلهدددا ، فددد
 وخباص  معشر امل قفني غذ مدراني خل ورة  هاا املسلك .

 

إ  مسمولي   ام  اللة  العربيد  وأقسدام العربيد    جامعاوتدا جدد عايمد    الددفا  عدن لةد  القرآ ،وصدد 
 وتسلل ال يوم،فيتلقفها التاس مسدت دمني  دا فتصدذ مد  هاا السيل اجلارف من املفردات األجتبي  اليت
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الددهمن مفددردة حمليدد  مستأنسدد .إ  الواجددب هددو وعريددب ولددك املصدد لحات واملفددردات قبددل دنو ددا ليتعددرف 
 التاس على املسمى العريب قبل غهو املفردة األجتبي    البالد العربي .

هة ملن يتكلم  أ  من اللةات األجتبي  وخباص  ومن مااهر هور الفصحى وغربتها ولك التارة املتمي -5
اإل ليهي    الوق  الاي يالقإ فيه من حياو  أ  يتحدث ابلفصحى شيةار من ادستههاء والس ري  مدن 
اجملتمد  الدداي يعددي  فيده . ورمبددا يكددو  ذلددك   بعد  األوسدداب العلميدد  الديت مددن املفددرتض   روادهددا أ  

  قعر أو وشدد   التماس الةريب .يلتهموا العربي  الفصحى  دو  و
إ  من مااهر عدم اهتمام ابللة  وغربتها بني أهلها مدا يالحدظ علدى بعد  معلمدإ املراحدل امل تلفد  ـ 6

بشكل عام ، ومعلمإ اللة  العربي  بشكل ناص من ضعو   املستو  العلمإ ، فرت  بعد  املعلمدني 
ب ، بل إنه د يست دم إد اللهو  احمللي  ، وذلك د حيرص على ادلتهام ابلفصحى أثتاء ودريسه لل ال

  يعود لسببني اثتني:
 

 أو ما: عدم اهتمامه ابلعربي  الفصحى.
 

ومن املْم حقار أ  نر  ونسم  بع  األساواة   بع   ا: عدم إملامه بقواعدها وأصو ا.واثنيهم
العلمي  يست دم غذ الفصحى الكليات واملعاهد املت صص  وهو   فصله أو أثتاء متاقش  الرساهل 

  بكل جسارة.
 

وقد ساعد   إفراو هاا املستو  املتدف ل البتا   اللةد  إضداف  إىل ماسدبق عددم وجدود املدته  الدراسدإ 
امل تار بعتاي  ، وبعد دراس  متعمق  ولو أردق أ  نسأ  هل هتاك حتديد دقيق من حيع الكم والكيدو 

من حصيل  لةوي    ال مرحلد  دراسدي  ؟ وهدل هتداك حصدر ل لفدا  ملا يتبةإ  أ  حيصل عليه ال الب 
واألساليب والرتاايب اليت است ا  التلميا أ  حيصدل عليهدا    ايد  ادل مرحلد  ؟ جلداء اجلدواب مفهعدار . 
إ  وعلدديم اللةددات نددارج الددوطن العددريب خيضدد  لدراسددات علميدد  دقيقدد  يتددوافر عليهددا  موعدد  مددن نددرباء 

واللةددات وادجتمددا  ، حتدددد مددا هددو م لددوب لكددل مسددتو ، امددا أ ددم قددد قدداموا اعددداد  الرتبيدد  والتعلدديم
معومات وقواميس لةوي  وتاسب ال مرحل  وحتتوي على املفردات اليت درسدها ال الدب   ولدك املرحلد  

 53، روعإ فيها املستو  الفكري والهمل لل الب.
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 جتــاه لغــة القـرآن  اواجـبنا 
 

العرض السابق ما وعانيه لة  القرآ  من غرب  بني أهلها وأبتاهها وأشرق إىل ما قام ويقدوم  هدر من نال  
مددن جهددود ابددذة حملاربدد  هدداه اللةدد  مب تلددو الوسدداهل وشددىت السددبل . وهددم   احملددارببني للةدد  العربيدد   بدده 

رها ، وويسددذ الوقدد  الدداي حيدداربو  فيدده لةدد  القددرآ  يبددالو  اددل مددا ميكددن  مددن  أجددل ندمدد  لةدداام ونشدد
وعلمها لكل من يرغب   ذلك فرتاهم يفتحو  املرااه ، ويقيمو  املعاهد اليت وقوم مبهم  وعليم لةتهم . 
أما اللة  العربي  لة  دين نده   دا ندذ الكتدب وآنرهدا ، فصدارت بدالك لةد  للمسدلمني   ادل مكدا  . 

 ليتا إذ   اه هاه اللة  ؟ جيب عليهم وعلمها ووعليمها وندمتها ونشرها.....فما الواجب ع
 

جيب عليتا أ  نقوم خبدم  هاه اللة  ، وويسذ أمر وعلمها للمسدلمني وغدذ املسدلمني . وذلدك أب  وقدوم 
احلكومات اإلسالمي  وا يةات واملمسسات اخلذيد  والتعليميد  والدعويد  ابفتتداح املددارس واملرااده واملعاهدد 

د اإلسددالمي  مددن أجدل نشددر لةد  القددرآ  ووقريبهدا إىل نفددوس وقلددوب   خمتلدو بددالد العداْ ، وخباصدد  الدبال
إ  معرفدد  اللةدد  مددن »واجددب:  54وعقددو  املسددلمني أل  أمددر وعلمهددا امددا يقددو  شدديخ اإلسددالم ابددن ويميدده

الدين ومعرفتها فدرض واجدب، وإ  فهدم الكتداب والسدت  فدرض، ود يفهدم إد بفهدم اللةد  العربيد ، ومدا د 
اخللدد   الددين عتدد أهدل البدد  إىل:  -رمحده هللا -وأرج  ابن ويمي   55«هو واجبيتم الواجب إد به ف

إ  معرفد  العربيدد  الديت نوطبتدا  دا ممددا يعدني علدى أ  نفقده مددراد هللا »قلد  فهدم اللةد  العربيدد ؛ حيدع يقدو : 
ه علدى ورسوله بكالمه، واالك ضال  أهل البد  اا   اا السبب، فانه صاروا حيملو  ادالم هللا ورسدول

 56 «ما يدعو  أنه دا  عليه ود يكو  األمر االك
 57وأوجدددب شددديخ اإلسدددالم ابدددن ويميددد  علدددى املسدددلم وعلدددم العربيددد ؛ فقدددا : ويوضدددح هددداا املفهدددوم اجلددداحظ

للعدرب أم دا  واشدتقاقات وأبتيد  وموضد  ادالم يدد  عتددهم علدى معددانيهم »؛ إذ يقدو : ه  159-255)
ل الكتاب والست  والشاهد وامل ل، فاذا نار   الكالم و  ضدروب وإراداام... فمن ْ يعرفها جهل أتوي

  58«من العلم، وليس هو من أهل هاا الشأ  هلك وأهلك

 

اما جيدب عليتدا أ  نعدد األسدتاذ املمهدل احملدب للةتده واملدتمكن متهدا ليقدوم مبهمد  ودريسدها ووعليمهدا أي 
 ندم  هاه اللة  ويضحإ من أجلها ، وسديعمل اللة  العربي  ؛ أل  هاا التو  من األساواة سيتفدداىن  

 جاهدا من أجل حتبيب اللة  للتاشة  فيقبلوا عليها بتفوس مفتوح  وقلوب متلهف . 
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امددا أ  علددى اجلهددات املسددمول  إعدددادة التاددر   متدداه  التعلدديم بدددني احلددني واآلنددر ، وانتيددار املتاسدددب 
تاسب يقوم بتأليفده وإعدداد مادوده وصدياغتها الاي حيقق ا دف . وهاا بال شك يت لب إعداد اتاب م

خنبدددد  مددددن أسدددداواة اللةدددد  العربيدددد  والرتبيدددد  ، يراعددددى فيدددده مت لبددددات اددددل مرحلدددد  مددددن املفددددردات ، واأللفددددا  
والرتاايددب واألسدداليب مدد  العمددل علددى إجيدداد قددواميس متاسددب  لكددل مرحلدد  حتددوي مددا درسدده ال الددب مددن 

 59سها .حصيل  لةوي  ، على أ  يكو  لكل مرحل  قامو 
 

 

االك يتبةإ إغتاء املكتب  العام  ابململفات اليت حتع على ايفي  وعلم العربي  ووسهيل وعلمها للتاطقني 
 ا ولةذالتاطقني  ا , ابإلضاف  إىل استةال  الوساهل املرهي  واملسموع  واملكتوب  إىل أقصى حد ممكن 

 . خلدم  العربي 
 

لةتهدا وفدرب   هويتهدا ، ووضدي  ماضيها،وختسدر مسدتقبلها. فعليتدا  وأنذار فا  األمد  الديت د حتدافظ علدى
أ  نعمددل جاهدددين مددن أجددل احملافادد  علددى هدداه اللةدد  عهيددهة قوي ،نصددد عتهددا ايددد األعددداء ، وهومددات 
املرتبصني،وسهام احلاقدين . وإ  العمل خلدم  هاه اللة  والدفا  عتهدا ندو  مدن أندوا  العبدادة يتقدرب بده 

 فاعله إىل ربه.
 

 حواشی والتعلیقات ال
 

 

1
  .193الشعراء:  

2
 .3الهنرف:  

3
 1/77 ’م 1938 -هد 1357’ م بع  دار املأمو  ’  قوت احلموي  ’معوم األدابء   

4
’ الر ض’ مكتب  املعارف ’ حتقيق د. حممود ال حا ’ اخل يب البةدادي’ اجلام  ألنال  الراوي وآداب السام     

 25-2ص ’ هد1403
إمددام   األدب , مددن أهددل البصددرة , لدده عدددة اتددب متهددا : طبقددات الشددعراء  محددد بددن سددالم بددن عبيددد هللا اجلمحددإ,  5

اجلددداهليني واإلسدددالميني, وطبقدددات فحدددو  الشدددعراء. ) األعدددالم , ندددذ الددددين بدددن حممدددود بدددن حممدددد بدددن علدددإ بدددن فدددارس، 
 146/ 6م , 2002أ ر / مايو  -عشر الهرالإ, دار العلم للماليني, ب: اخلامس  

 وده اجملدالس و اندس اجملدالس و شدحا الدااهن و ا داجس , مجدا  الددين ابدو عمدر يوسدو بدن عبدد هللا بدن حممدد بددن   6
 .1/64عبد الرب بن عاصم التمري املالكإ ابن عبد الرب القرطب,



 

دمسرب -يوليو أمهية النصيحة يف الكتاب و السنة ۲، عدد ۲:جشاور اسالميكسپ 2011 
  

110 

 

 

 000ادوسإ: صحأيب بدري، من شوعا م. )الافري رضإ هللا عته قتادة بن التعما  بن ويد بن عامر ادنصاري   7
م  اا  من الرماة املشهورين. شهد املشاهد الها م  رسو  هللا صلى هللا عليه وسلم  644 - 000هد =  23 -

ست . له سبع  أحاديع. وهو أنو " أيب سعيد  65واان  معه يوم الفتح راي  بل  فر. ووو  ابملديت  وهو ابن 
 . 5/189) ماألعال )اخلدري " دمه .

 71ص’ أتليو فضيل  الشيخ العالم  سليما  بن مسحا  التودي احلتبلإ  رمحه هللا وعاىل وتبيه األلباب,  8
م  عدداْ ابددب.  1959 - 1894هددد =  1378 - 1312عبدد الوهدداب بدن حممددد بددن حسدن ابددن سدداْ عدهام : )  9

ري. ولد   الشوبك )مدن قدر  اجليدهة، مبصدر  ودندل األوهدر. وختدرج مبدرسد  القضداء الشدرعإ )ابلقداهرة  ودرس  دا. مص
  وانتدذ مستشدارا للشدمو  الديتيد  1923وا ه إىل اجلامع  املصري  القدميد ، فدأحرو شدهاداا   اآلداب والفلسدف  )سدت  

لشدددرقي ، )امعددد  لتدددد ، وق  متهدددا درجددد  " الدددداتوراه "   اآلداب   السدددفارة املصدددري  بلتدددد ، فدددالتحق بقسدددم اللةدددات ا
الفارسددي . وعدداد إىل القدداهرة فمددتح شددهادة الددداتوراه   األدب مددن جامعتهددا. ودرس الفارسددي    اليدد  اآلداب )ابجلامعدد  

  ونقددل 1948ي  )سدت  املصدري   مث ادا  عميدددا لتلدك الكليدد ، إىل أ  عدني وويددرا مفوضدا ملصدر   اململكدد  العربيد  السددعود
  ْو يلبع أ  أحيل إىل املعدا  فكلفتده السدعودي  إنشداء جامعد  1954إىل البااستا . وأعيد إىل السعودي  سفذا )ست  

  .345ص’)معوم اململفني امللك   الر ض، فأنشأها. ووو  ابلسكت  القلبي  )فوأة  مبتهله ابلر ض.
وحتد اا   عصر العومل "، عبد الروا  عبد الرمحن السعدي، ثع متشور   "مقومات العاملي    اللة  العربي    10

، ص. ه 1429 ل  آفا  ال قاف  والرتاث، مراه مجع  املاجد لل قاف  والرتاث   ديب، العدد ال الع والستو ، شوا  
47. 
نسإ، مستشر  فر  Louis Massignonم  :  1962 - 1883هد =  1382 - 1299لويس ماستيو  )  11

من العلماء. من أعضاء اجملمعني العربيني   دمشق والقاهرة. مولده ووفاوه بباريس. وعلم العربي  والفارسي  والرتاي  
  إىل ااتشاف " 1908 - 1907وادملاني  وادنكليهي  وعل ابآلاثر القدمي  وأدت مشاراته   التتقيب عتها ابلعرا  )

  واستهواه 1913حات الفلسفي  " ابلعربي ،   اجلامع  املصري  القدمي  )قصر ادنيضر " ودرس " اتريخ ادص ال
ب " ونشر " ديوا  احلالج " م  ورمجته  -التصوف ادسالمإ فكتب عن " مص لحات الصوفي  " و " أنبار احلالج 

وعن " سلما  إىل الفرنسي  و " ال واسني " للحالج، ووشب  آبراهه. واتب عن " ابن سبعني " الصو  األندلسإ 
 ’األعالم)الفارسإ " وا ه إىل فكرة ووحيد الد قت الكتابي  ال الث. ونشر " متت بات من نصوص عربي  ناص . 

عبد الةفار محيده ’طبقات املستشرقني’ و مراه املديت  املتورة لدراسات وثوث اإلستشرا   .5/247-248)
 .19ص’

12
وما بعدها؛  245م، ص.  26/1/1949عن جريدة األهرام، عدد  ، علإ عبد الواحد وا  نقالر «فقه اللة »   

 ."نالص  ثع العالم  لويس ماسيتيو ، املعتو  بد: "مقام ال قاف  العربي  ابلتسب  إىل املديت  العاملي 
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الديت دعدا فيهدا إىل نقدد  ليسدو اشتهر برتمجته  رنسإف، ممرخ وااوب  1823 - 1892(فرباير) 28أرنس  ريتا    13

ا اترخييردا علميردا وإىل التمييده بدني العتاصدر التارخييد  والعتاصدر األسد وري  املوجدودة   الكتداب املقددس.  املصادر الديتي  نقدر
دا حداد مد  املفكدرين  للقدوملدالك وقعددت وأرغد  وأوبددت. فاشدتهر أيضردا بتعريدو  ااثوليكيد مد   ،طبعردا قا ونداض نقاشر

ا  مددن   أملدد 1870ا  الدداين اددانوا يددرو  سددكا  متق ددإ ألددهاس ولددورين )الفرنسدديتني اللتددني ااندد  أملانيددا حتتلهددا متددا ملدداأل
حيع العر  فرّد ريتا  قداهال إ  ادنتمداء إىل قدوم لديس مسدأل  عدر  بدل مسدأل  إرادة ووصدفه ابلدداستفتاء اليدومإ. فدال يدها  
هدداا التعريددو للقددوم يلعددب دوررا ابددذرا   وصددور الفرنسدديني لشددعبهم وهددويتهم. فلددالك أصددبح ريتددا  رمددهرا مددن رمددوو فرنسددا 

 .ق امسه على ا ذ من املدارس واملباف العمومإ.)ويكيبيد  املوسوع  احلرة, جيمإ ويله اجلمهوري  العلماني  القومي  وأطل
ar.wikipedia.org/wiki/. 

14
حممود السيد،ثع متشور    ل   م  اللة  العربي    دمشق،اجلهء «التمكني للة  العربي : آفا  وحلو »   

 .309ص. ’ ه 1429ال اف،اجمللد ال الع وال مانو ،ربي  األو ،ست  
 

م  يتعتدددده اد ليدددده ب أيب الدراسددددات  1632 - 1561هددددد =  1041 - 968ولدددديم بدو :مستشددددر  إ ليددددهي)  15
العربي ،ويعده ادوروبيو  من " املستعربني ".اا  يقو  عن العربي : إ ا لة  الدين الفريدة، وإ ا أعام لةد  للسياسد ، مدن 

  مددن نقدل معدداف القددرآ  الكدرم إىل اللةدد  اد ليهيد . لدده "معودم عددريب"   سددبع  اجلهاهدر السددعيدة إىل ثدر الصددني. وهدو أو 
 لدات، قا  الداتور برقرد لويس:ْ يتشر لسوء احلظ. وبني مملفاوه امل بوعد    ا لدرتة " نصدوص عربيد  "و " معودم " 

 alastair 8/123األعددددالم  ).للمفددددردات العربيدددد  املسددددتعمل    اللةددددات الةربيدددد  مددددن العصددددر البيهن ددددإ إىل أ مدددده 
hamilton.willian bedwell.the arabist(1563-1632)leiden.1985.p69.. 

 .309ص ’ "التمكني للة  العربي : آفا  وحلو "، حممود السيد   16
م مستشر  أملاف.أحد أبرو املستشرقني األملا  الاين 1991-1911هد =1411-1330فيلهلم هوفرابخ :  17

وختصا بشكل ناص   األدب األندلسإ واملةريب. وقد حصل على درج  ’ ات اإلسالمي  والعربي  لدراساباهتموا 
م وق  من جامع  برسالد درج  األستاذي    ادستتشرا  1938الداتوراه   العلوم اإلسالمي  من جامع  بو  عام 

 .. 98ص ’ قعدة. )وتم  األعالموعمل   عدة جامعات أملاني  . وو    أواهل شهر ذ  ال’والعلوم السامي  
 ..309"التمكني للة  العربي : آفا  وحلو "، ص.   18
 .47مقومات العاملي    اللة  العربي  وحتد اا   عصر العومل ، ص   19
م : مددمرخ  1956 - 1865هددد =  1375 - 1282فيليددب )الفيكوندد   بددن نصددر هللا بددن أن ددو  دي طددراوي)  20

ن أعضاء اجملم  العلمدإ العدريب، ومدن أعيدا  السدر   الكاثوليدك. أصدله مدن املوصدل، مدن أسدرة الصحاف  العربي . أديب م
آثوري .هاجر أسالفه إىل حلب.ووفرقوا   بالد الشام ومصر. نسبتهم إىل جدة  دم امسهدا هيالند ، ااند  طدراوة فقيدل  دم 

  اآلابء اليسوعيني. واشتةل ابلتودارة واوسدع  ثرووده. بتو ال راوة ولد فيليب ببذوت. ووعلم   املدرس  الب ريراي  مث بكلي

http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/28_%D9%81%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%8A%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/1892
http://ar.wikipedia.org/wiki/1823
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D9%86%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D8%B3%D9%88%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A7%D8%AB%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D9%88%D9%85
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ب " أربعدد  أجددهاء متدده،  -ودأب علددى التددأليو والكتابدد    اجملددالت وبعدد  الصددحو. وصددتو " اتريددخ الصددحاف  العربيدد  
ب " أربعددد  أجددهاء و " أصدددد  مدددا ادددا  عدددن اتريدددخ لبتدددا   -جدددهءا، و " ندددهاهن الكتدددب العربيددد    اخلدددافقني  12وهددو   
ب " رسدال ، و " عالقدات ملدوك العدرب مبلدوك  -ب "  لددا ، و " عصدر العدرب الداهيب  -  من أنبار السدر   وصفح
ب " أيضدددا، و " إرشددداد ادعدددارب إىل  -ب " صدددةذ، و " امل  وطدددات املصدددورة واملهوقددد  عتدددد العدددرب   أوراب  -فرنسدددا 

ب " اراسد ، و " السالسدل التارخييد   -يد  املصدورة ب " و " نباة خمتصرة   الصحو العرب -وتسيق الكتب   املكاوب 
ب "  لد فيه شئ مدن اتريدخ أسدروه، و " الدرأي ادمدني   حدل بعد  املشداال الهجييد   -  أساقف  ادبرشيات السر ني  

   .5/169)األعالم  و’635ص’ )معوم اململفني ب " وحنو ثالثني اتااب ورسال  ما وال  خم وط  . -عتد الشرقيني 
ص ’ 1982 ’ 1ب’ دار الكتاب اللبتاف لل باع  والتشر والتووي  ’ الداتور أنور اجلتدي’الفصحى لة  القرآ   21
32.. 
م  مولدده  1875 - 1808هدد =  1292 - 1223لوي )لويس  بيذ أوجدني أميلدإ سيديو:مستشدر  فرنسدإ. ) 22

ا عتدده صدداحب الرتمجدد  بعدد  اللةددات الشددرقي . ووفاودده ببدداريس. اددا  أبددوه )جددا  جدداك إمانويددل مددن املستشددرقني أيضددا.أن
واشدتةل بعلدم الفلدك، وعلد  شدهروه.  1823وخترج بكليد  هتدري الرابد ، وعدني مدرسدا للتداريخ   اليد  " بوربدو  " سدت  

ألفه ابلفرنسي ، وأشرف علإ مبارك ابشا علدى ورمجتده إىل العربيد   Histoire des Arabesوهو صاحب اتاب " " 
ب " ومددن  -ب " مث ورمجدده عدداد  وعيددرت، اددامال، ومسدداه " اتريددخ العددرب العددام  -الصدد  اتريددخ العددرب مهددااب، ومسدداه " ن

آاثر " سديدبو " العربيد ، نشدره اتداب " جدام  املبدداداي والةدا ت   اآلدت الفلكيد  "   أيب احلسدن علدإ املرااشدإ، مدد  
 . .5/246) األعالم )ورمجته فرنسي .

 ..18ص ’ الفصحى لة  القرآ   23
 .ridhaalattar@yahoo.com فضل القرآ  على اللة  العربي  , مقا  رضا الع ار  24
 .18ص , 1979دار ادعتصام لل باع  والتشر والتووي  .’الداتور أنور اجلتدي’ املمامرة على الفصحى  25
 .. 31ص  ’ 1978’ال بع  التاسع   ’جال  العاْ’ وا أهلهقادة الةرب يقولو  دّمروا اإلسالم أبيد  26
 9احلور:  27
 33التوب :  28
’ هد1422من رجب  2 ’حممود ابراهيم حممد علإ’ مق ع  من ثع "مكان  اللة  العربي  "   29

 .zahra1.com/BHOOTH/1Makanat-Allogah.htm .م19/9/2001املوافق
م  أقدددام مددددة مبصدددر. لددده اتددداب   "  1883 - 1818هدددد =  1300 - 1233فلهلدددم سايتا:مستشدددر  أملددداف. )  30

  5/156)األعالم )  وات املصريني العامي  " ورسال  عن أيب احلسن " ادشعري " وماهبه، االمها ابدملاني  .

mailto:ridhaalattar@yahoo.com
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محن حسن الشيخ : عبد الر ’ أجتحد  املكدر ال دالثد  ونوافيها التبشذ اإلستشرا  اإلستعمار دراس  وحتليل وووجيه   31
 .299ص’ دار القلم  دمشق ’ 8حبتك  امليداف, ب

 (القاهره،  1932 يوليه  : 28مات - ا تد،  1852 سبتمرب : 27ولد ) :ابد ليه ويليام ويلكواس  دالسي  32
ويلكواس عمل مشاري   .العرا و  ووراياو  جتوب افريقياىف  للر س مدىن بري اىن عمل مشاري  ابذه اا  مهتد

و اا  هو او  واحد يقرتح على احلكومه املصريه انشاء سد ىف اسوا  و اما   سد اسوا ض مه للر  ىف مصر امهها 
 ./ar.wikipedia.org/wiki كيبيد  املوسوع  احلرةيو  .)قتاطر اسيوبمن ا اواوه التانيه مشرو  

شيكوسددلوفااإ. وعلددم م  مددن أصددل و 1944 - 1904هددد =  1363 - 1322ابو  اراوس:مستشددر  أملدداف،)  33
  جامعددد  بدددرا ، وولقدددى العلدددوم الشدددرقي  )امعددد  بدددرلني، وعدددني   معهدددد التددداريخ للعلدددوم بربلدددني، مث مدرسدددا )امعتهدددا سدددت  

م وانتدددددب للتدددددريس   الصددددوربو  )ببدددداريس  مث أسددددتاذا للةددددات السددددامي    جامعدددد  فددددماد ادو  )مبصددددر  سددددت   1933
ب  ثالثدد  أجددهاء، و )رسددال     -)رسددال    اتريددخ ادفكددار العلميدد    اإلسددالم  فأقددام إىل أ  مددات متتحددرا. لدده 1936

ب  نددا ووعليددق، وسدداعد ماسدديتيو  علددى نشددر )أنبددار  -فهرسدد  اتددب حممددد بددن واددر  الددراوي   أيب الرحيددا  البددذوف 
بن جبذ، و   لد  ال قافد  مبصدر احلالج  وله   داهرة املعارف ادسالمي  دراسات عن املستتصر والراوي وابن الراوندي وا

 و موسدددددوع  422ص’ ) معودددددم املدددددملفني   مقدددددادت لددددده عتوا دددددا )مدددددن متدددددرب الشدددددر   وغدددددذ ذلدددددك  . 1944)سدددددت  
 .313ص.’1984’دار العلم للماليني’بذوت’عبد الرمحا  بدوي’املستشرقني

 

 .127ص’ الفصحى لة  القرآ , أنور اجلتدي     34
م  ااوددددددب مضدددددد رب اد دددددداه  1958 - 1887هددددددد =  1378 - 1304ري: )سددددددالم  موسددددددى القب ددددددإ املصدددددد  35

والتفكذ. ولد   قري  افر العفإ بقرب الهقاويق. ووعلم ابلهقاويق وابريس ولتد . ودعا إىل الفرعونيد . وشدارك   أتسديس 
 الكتيسد    سدن حهب اشرتااإ، ْ يلبع أ  حله اد ليه واعتقلوه وسدوتوه مددة. وجحدد الدد قت   شدبابه وعداد إىل

وقدام ثملد   1927وعمل   التدريس مث رأس حترير  ل  ا ال  وادل شدئ، حدىت عدام  ادربعني، وأصدر  ل  )املستقبل 
على الصحاف  اللبتاني  مبصر،فتشرت دار ا ال  رساهل خب ه و ب  أنه ادا  عيتدا عليهدا حلكومد  صددقإ. وصدتو وودرجم 

الاايت  ومج  التاشرو  مقادت له، بعضها مرتجم،   اتب متهدا )اليدوم والةدد  و  اتااب، طبع  الها.  40ما يهيد على 
)خمتددارات سدددالم  موسدددى  و )  احليددداة واددب . واتدددب    ددالت وصدددحو متعدددددة ْ يكدددن يسدددتقر   ادنق دددا  إىل 

يتاصددر بدعدد  الكتابدد   إحددداها، إىل أ  مددات   أحددد مستشددفيات القدداهرة. واددا  ا ددذ التوددل علددى اتددب الددرتاث العددريب،
 .  772ص’ . ومعوم اململفني 3/107األعالم )  )ابحلرف الالويل.

هو امحد ل فإ السيد رهيس  م  اللة  العربي    القاهرة : لقب أبستاذ اجليل , ولد     قري  برقني مبصر ست    36
 .  . 200/ 1م. ) انار : األعالم . 1963م, ووو  ست  1870

 148ص ’ أنور اجلتدي القرآ  ,الفصحى لة    37

http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%89
http://arz.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/27_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
http://arz.wikipedia.org/wiki/1852
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF
http://arz.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/28_%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%8A%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/1932
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A7%D9%87%D8%B1%D9%87
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%89
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82
http://arz.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%A7%D9%86
http://arz.wikipedia.org/w/index.php?title=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%B7%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D9%88%D8%B7&action=edit&redlink=1
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D8%A3%D9%86%D9%88%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%AF%D9%8A
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تاصددروه م  ااوددب ابحددع، اشددتهر مب 1908 - 1863هددد =  1326 - 1279قاسددم بددن حممددد أمددني املصددري: )   38
للمرأة ودفاعه عن حريتها./اردي ادصل.ولد ببلدة " طرة " مبصر.وانتقل م  أبيده " الضدابد أمدذ أدي حممدد بدك أمدني 
" إىل ادسددكتدري ، فتشددأ ووعلددم  ددا، مث ابلقدداهرة. وأامددل دراسدد  احلقددو    " مونبلييدده " بفرنسدد . وعدداد إىل مصددر سددت  

كم  امل تل  . فمستشارا مبحكمد  ادسدتةتاف.ووو  ابلقاهرة.لده " حتريدر املدرأة فكا  وايال للتاهب العمومإ ابحمل 1885
ب " واا  لصدورمها دوي. ونشر له اتاب اثلع مسإ " المات قاسدم بدك أمدني " وألمحدد  -ب " و " املرأة اجلديدة  -

’ م1995’دار األمدني ’  ددي سديد عبدد العهيده’.) موسدوع  املشداهذ  ب –نااإ رسدال    سدذوه مساهدا "قاسدم أمدني 
  649ص’ .و معوم اململفني141-139ص
هو حممود ويمور,أديب مج  بني ال قاف  العربي  والةربي  , بر    األقصوص  , وق  عدة  جواهه من اجملام . )   39

 . الر ض: مكتب  الدراسات.1للتفصيل انار: القص  القصذة   مصر و"حممود ويمور". محهة حممد بو قري . ب
  .161-111م .ص1979 -هد 1399

 .8الفصحى لة  القرآ ,ص  40
م  مستشدددر  فرنسدددإ، مدددن العلمددداء. مدددن أعضددداء  1962 - 1883هدددد =  1382 - 1299لدددويس ماسدددتيو : )  41

اجملمعددني العددربيني   دمشددق والقدداهرة. مولددده ووفاودده ببدداريس. وعلددم العربيدد  والفارسددي  والرتايدد  وادملانيدد  وادنكليهيدد  وعددل 
  إىل ااتشدداف " قصددر ادنيضددر " ودرس 1908 - 1907آلاثر القدميدد  وأدت مشدداراته   التتقيددب عتهددا ابلعددرا  )اب

  واسدتهواه التصدوف ادسدالمإ فكتدب 1913" اتريدخ ادصد الحات الفلسدفي  " ابلعربيد ،   اجلامعد  املصدري  القدميد  )
يدددددوا  احلدددددالج " مدددددد  ورمجتددددده إىل الفرنسددددددي  و" ب " ونشددددددر " د -عدددددن " مصددددد لحات الصددددددوفي  " و " أنبدددددار احلدددددالج 

ال واسني"للحالج،ووشددب  آبراهدده. واتددب عددن" ابددن سددبعني" الصددو  األندلسددإ وعددن" سددلما  الفارسددإ" وا دده إىل فكددرة 
 .5ص’  وطبقات املستشرقني679ص’ معوم اململفني )ووحيد الد قت الكتابي  ال الث.

 .175الفصحى لة  القرآ , ص  42
هد =  1370 - 1287يه فهمإ " ابشا " ابن الشيخ حواوي عمرو، حفيد حممد عمر مبارك: )عبد العه   43

م من رجا  القضاء مبصر. ولد   افر املصيلح  )من قر  املتوفي   ووعلم ابألوهر، مث مبدرس   1951 - 1870
فرهيسا حملكم   1925ني  ست  احلقو  ابلقاهرة.واحرتف احملاماة. وجعل من أعضاء اجلمعي  التشريعي ، مث وويرا للحقا

  وانت ب رهيسا حلهب 1918ادستةتاف ادهلي ، فرهيسا حملكم  التق  وادبرام. وهو أحد ممسسإ الوفد املصري عام
ومسإ " عضوا "    م  اللة   1942مث اعته  السياس . وووىل نقاب  احملامني ست   1924ادحرار الدستوريني ست  
ب " ووض  رسال    اتاب  العربي  ابحلروف  -نسي  " مدون  جوستتيا    الفقه الروماف العربي . وورجم عن الفر 

  4/25 -4/24)األعالم )الالويتي ، قوبل  ابدستتكار والتق . ووو  ابلقاهرة. 
’  املتصورة -طبع  دار ادمام الشافعى’ وآاثرها   مصر ، د. نفوس  وار  سعيد  اتريخ الدعوة إىل العامي   44
 .208ص
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م  صددحا   1941 - 1880هددد =  1360 - 1297عبددد القددادر " ابشددا " بددن حممددد بددن عبددد القددادر محددهة: )  45
ممرخ، من ابار الكتاب   السياس  املصري . ولد   شربني  )التابع  للبحذة، مبصر  ووعلم احلقو  ابلقداهرة، واحدرتف 

إىل أ   1910يددر جريددة " ادهددايل " اليوميد  ابدسددكتدري  سددت  م، مث انق د  للصددحاف ، فدرتأس حتر  1902احملامداة سددت  
ابلقاهرة. وأبلدإ   قضدي  مصدر الوطتيد  بدالءا مدااورا. وجعدل مدن أعضداء  لدس الشديوخ،  1923أصدر" البال  " ست  

لتداريخ ب " جدهآ . وودرجم عدن اد ليهيد  " ا -ومن أعضاء اجملم  اللةوي. وصتو " على هام  التاريخ املصري القددم 
ب " مددددددن أتليددددددو سددددددالطني ابشددددددا  -ب " و " السدددددديو والتددددددار   السددددددوادا   -السددددددري لالحددددددتال  الربي دددددداف ملصددددددر 

(Slatin معوددددم ب " عددددن الفرنسددددي .ووو  ابلقدددداهرة. - ووددددرجم   صددددباه عدددددة روا ت، متهددددا " ادمددددذة دي اليددددو (
  .4/45)األعالم  .و187-186ص’اململفني 

 .184الفصحى لة  القرآ , ص  46
م  أديب مددرس مصدري، مدن أعضداء اجملمد   1967 - 1893هد =  1387 - 1310حممد فريد أبو حديد: )  47

  مث   القسددم 1914اللةددوي ابلقدداهرة. نشددأ بددني دمتهددور ودسددونس، وختددرج ابلقسددم األديب مددن مدرسدد  املعلمددني العليددا )
بيددا واملةددرب.وعني مددديرا للم بوعددات، فددوايال الكتددب، املسدداهإ مددن مدرسدد  احلقددو  امللكيدد . واشددتةل   التعلدديم مبصددر ولي

  30وعميددا ملعهدد الرتبيد ، فمستشدارا فتيدا بدووارة الرتبيد  والتعلديم. وادا  مدن دعداة إطدال  الدتام مدن قيدود القدوا . لده حنددو 
 .  6/329 األعالم  )وو  ابلقاهرة.’ اتااب أا رها قصا 

اللةدددوي مبصدددر.ولد   قريددد   م  مدددن أعضددداء اجملمددد  1966 - 1895هدددد =  1385 - 1313أمدددني اخلدددويل: )  48
شوشداي ابملتوفيدد  ووعلدم ابألوهددر ختدرج مبدرسدد  القضداء الشددرعإ.وعني للشدمو  الديتيدد    السدفارة املصددري  برومد  فأحدددث 
 أوم  محلد  حكومد  إي اليدا علدى طلدب نقلده، فتقدل إىل بدرلني،وأاثر أومد  أندر ، فدعتده حكومتده إىل مصدر.وعني أسدتاذا

فمدديرا لل قافد  العامد  بدووارة الرتبيد  والتعلديم إىل  1953  اجلامع  املصري  )القدمي   مث اا  وايال لكلي  اآلداب إىل ست  
  .400ص’ )معوم اململفنيو ا أحيل إىل املعا  وم ل مصر   عدة ممررات. ووو  ابلقاهرة. 1955ست  

م  ابإلسددكتدري  مددن أب مصددري وأم ورايدد  . ق  1898-هددد 1316ولددد حسددني ووفيددق امساعيددل أمحددد احلكدديم   )  49
اجدداوة احلقددو  مددن القدداهرة. وهددو ااوددب ومسددرحإ ابددذ , راهددد املسددرحي  العربيدد  .ولدده عدددة مملفددات متها:يوميددات قهددب 

.  م 1998 –هددد 1418األر ف ,وعدالد  وفتدو  وغددذه. ) انادر : وتمدد  األعدالم . ندذ الدددين الهرالدإ. دار ابددن حدهم . 
1 /95.   

50
 .185الفصحى لة  القرا . ص    

م  أديب إسالمإ , ابحع, مفكر , ق قد,ولد   1983-1912هد = 1453-1331حممد حممد حسني)   51
سوهاج مبصر وعمل أستاذا ل دب العريب )امع  اإلسكتدري  . وله حماضرات متعددة أبروها حماضرة عن اإلسالم 

 . 135-134/  2  الكتب. وله أيضا مقادت عديدة .)انار: وتم  األعالم . واحلضارة الةربي  . وقد حقق بع
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 -هد 1387’ ق ر : مكتب  ال قاف  والكوي  ومكتب  املتار’ 1ب’ حممد حممد حسني’ حصونتا مهددة من دانلها  52
 .213ص’ م 1967

 .205,ص، ه 1369  م بع  الست  احملمدي ، ست’ شيخ اإلسالم ابن ويمي  ’ اقتضاء الصراب املستقيم  53
هو شيخ اإلسالم اإلمام أبو العباس: أمحد بن عبد احلليم بن عبدد السدالم بدن عبدد هللا بدن حممدد بدن اخلضدربن حممدد   54

 661ولدد يدوم ادثتدني العاشدر مدن ربيد  األو  ثدرا  سدت   .بن اخلضر بن علإ بن عبد هللا ابن ويمي  احلراف مث الدمشقإ
  سددتوات انتقددل مدد  والددده إىل دمشددق؛ هددرابر مددن وجدده الةددهاة التتددار ، وامددتحن شدديخ اإلسددالم هددد، وملددا بلدد  مددن العمددر سددب

بسبب فتواه   مسأل  ال ال  ، وطىللب مته أ  ميتت  عن اإلفتاء  ا فلم ميتت  حىت سون   القلعد  مدن دمشدق أبمدر مدن 
 ليلد  ادثتدني العشدرين مدن شدهر ذي وودو  .هدد ملددة ةسد  أشدهر وبضدع  أ م721هدد إىل سدت  720قهدب السدل ت  سدت  

للددداتور  ")نقددال عددن اتدداب " دعدداو  املتدداوهني لشدديخ اإلسددالم ابددن ويميدد   .  سددت 67  هددد وعمددره )728القعدددة سددت  )
 . 139-161، طب  دار ابن اجلووي ابلدمام ، ص-وفقه هللا  -عبدهللا الةصن 
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